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Tematy
• Neurobiologia uzależnień

• Co to jest „Translational Research” – „Wyjaśnianie 
badań naukowych”

• Serotonina i środki pobudzające

• Neurobiologia stresu

• Reakcja na stres i uzależnienia - współdziałanie 

• Dyskusja nad neurobiologią głodu („craving”) 



Plan

Uzależnienia Stres

Struktury nerwowe
Przekaźniki neuronalne
Farmakoterapia

Neurobiologia uzależnień i stresu



Podstawowe funkcje
Przykłady

 Przeżyć (jedzenie, reakcja na zagrożenie)
 Zapamiętać (uczenie się)
 Przetrwać (seks, osiągnąć sukces)
 Nabrać sił (odpoczynek, motywacja, 

ucieczka przed bólem)



Uzależnienia

Izolacja

Stres 
pourazowy



Ciało migdałowate - Amygdala



Uzależnienia chemiczne

Nonsens! 
Jeżeli bierze się zgodnie 
z receptą, to lekarstwo 
nie uzależnia. 



Co to jest uzależnienie?

 Utrata kontroli
 Negatywne 

konsekwencje
 Kontynuowanie picia 

bez względu na 
konsekwencje

To nie jest jeden z siedmiu 
najlepszych obyczajów.                                     



Czy można „zobaczyć” uzależnienie



Mózg

“Zdrowy”

Mózg

“Uzależniony 
od kokainy”

Uzależnienie zmienia mózg



Natura
- Video

Kokaina albo hazard
- Video

Przód

Tył głowy

Amygdala
ciemna

Amygdala
“pali sie”

Jak długo mózg pamięta?

http://1877mylimit.org/problemgamblingandthebrain.asp



”Głód” kokainy



Uzależnienie = pies z kością

 Nie popuści.
 Zaczepia aż dasz.
 Nie zapomni.
 Musi dostać znowu 

jak raz mu dałeś.



Nagroda za życie



Układ Nagrody

VTA (ang. Ventral Tegmental Area) - pole brzuszne nakrywki
http://mam-efke.pl/articles.php?article_id=161



Dopamina w układzie nagrody

Uwolnienie Zwrot

Pobudzenie



Serotonina



Układ dopaminergiczny

Funkcje
•nagroda (motywacja)
•Przyjemność, euforia
•motoryka
• zachowania 
kompulsywne

•powtarzanie
• podejmowanie 
decyzji

Układ serotonergiczny

Funkcje
• nastrój
• pamięć
• sen
• poznanie

Jądro 
półleżące

Hipokamp
Prążkowie

Płat 
czołowy

Istota czarna/VTA

Jądra szwu



Stres i uzależnienia

http://www.wprost.pl/ar/112735/Pigulka-na-nalogi/





Poszukiwanie nagród nie Poszukiwanie nagród nie 
wywołujących uzależnień 

chemicznych
Wzmocnienie Wzmocnienie 

kontroli

Blok głodu 
(craving)

Blok głodu 
(craving)

Regulacja reakcji 
na stres

Regulacja reakcji 
na stres

Uzależniony mózg

NapędUkład
nagrody

Pamięć

Kontrola

Adapted from Volkow 2005

Uzależnienie jako choroba mózgu



Jak uczymy się zawodu?

 Pracownia doświadczalna
 Mechanizmy neuronalne 
 Znaczenie
 Medycyna, psychiatria
 Terapia
 Samo-pomoc



“Translational Research” 
in Addiction Neurobiology

Lekcja ze Świata Serotoniny

Dr. Kathryn A. Cunningham



Co to jest
“Translational Research”?

Wyjaśnianie badań



Odkrycia 
Naukowe

Poprawa 
zdrowia



Wyjaśnianie badań 
neurobiologii uzależnień

Lekcje z badań układu 
serotonergicznego i 
odpowiedzi na stres



 Istnieją środki farmakologiczne, które można podać osobom 
uzależnionym od alkoholu, opiatów, czy nikotyny. Niestety nie ma 
żadnych środków, które można podać osobom uzależnionym od 
substancji pobudzających

 Jest coraz więcej danych, że środki farmakologiczne, które 
oddziałują na układ serotonergiczny mogą być pomocne w leczeniu 
uzależnień od substancji pobudzających

 Innym podejściem jest badanie neurochemicznych uwarunkowań 
wspólnych dla uzależnienia od środków pobudzających i reakcji na 
stres

Środki farmakologiczne 
stosowane w leczeniu uzależnień



Środki farmakologiczne 
stosowane w leczeniu uzależnień

Alkohol Disulfiram (Antabuse)
Acamprosate (Campral)
Naltrexone (Revia)
Topiramate (Topamax)

Nikotyna Buproprion (Zyban)
Varencicline (Chantix)

Opiaty Buprenorphine (Suboxone)
Methadone

Substancje 
pobudzające

??



SAMHSA, Drug Abuse Warning Network, 2006 (https://dawninfo.samhsa.gov/pubs/edpubs/)

Sytuacje kryzysowe 
(pogotowie ratunkowe)



Strengthen Strengthen 
reinforcing effects 

of non-drug 
reinforcers

Strengthen Strengthen 
inhibitory control

Block conditioned 
memories 
(craving)

Block conditioned 
memories 
(craving)

Counteract stress  
that leads to 

relapse

Counteract stress  
that leads to 

relapse

Addicted Brain

DriveReward
Saliency

Memory

Control

Adapted from Volkow 2005

Serotonin

Addiction as a Brain Disease



Receptory serotoniny

5-HT3

5-HT6

5-HT4

5-HT7

5-HT5A

5-HT1B

5-HT5B

5-HT1D

5-HT1E

5-HT1F

5-HT2B

5-HT2C

5-HT2A

5-HT1A



Badania kliniczne



Badania kliniczne

Rola układu 
serotonergicznego



M100907 (1 mg/kg)
+ Kokaina (10 mg/kg) Kokaina (10 mg/kg)

5-HT2AR Antagonista M100907 Blokuje 
nadaktywność wywołaną kokainą

Producer and Director: P. Frankel



Hamuje 
zachowania 
szczura

Hamuje 
zachowanie u 
ludzi?

Zastosowanie 
terapeutyczne?

Nadaktywość Stan upojenia Hamuje euforię

Nagradzanie się Używanie Hamuje nagradzanie się

Wywoływanie 
głodu

Głód, wpadka Zwiększa kontrolę w 
odpowiedzi na głód

Możliwości terapeutyczne:
5-HT2AR Antagonista+5-HT2CR Agonista



Serotonina i reakcje emocjonalne



STRES   

DEPRESJA



Niewidomi i słoń 



Biologia stresu



Lokalizacja przysadki i jąder nadnerczy



Oś podwzgórze–przysadka–kora nadnerczy 
AVP – wazopresyna; CRH – kortykoliberyna; 
ACTH – hormon adrenokortykotropowy

AVP, CRH 





Centralny Obwodowy Autonomiczny

Układ

Nerwowy



Bodziec Emocjonalny

http://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Mozg/07-3-limbiczny.htm



SYMPATYCZNY –

WALKA LUB UCIECZKA

PARASYMPATYCZNY –

ODPOCZYWAĆ I TRAWIĆ

AUTONOMICZNY UKŁAD OBWODOWY



Stres

Nowa odpowiedź na wszystko

CRF - kortykotropina



Czy stres zmienia mózg?

Mamy dowody na to, że doświadczenie może 
wpływać na strukturę i funkcję mózgu

A w szczególności – stres.

Bremner, 1999.



Stres  Kortykotropina  Kortyzol

Zaburzenia pamięci



Pamięć słowna =>

Obiektywna  => Lewy mózg

Pamięć emocjonalna =>

Subiektywna  => Prawy mózg



Lewy mózg – prawy mózg

Słowa
Logika
Liczby

Kolor
Wymiar
Wyobraźnia

WygranaPrzegrana



Duchowość

Podczas medytacji
Prawy mózg



Klucz do patologicznego hazardu



Zmęczenie oczekiwaniem?

 Odruch warunkowy Neuron
Nabywanie odruchu Aktywność ↑
Zapominanie Aktywność ↓
Niespodziewana nagroda Aktywność ↑ ↑ ↑



Czy „pewność” wygranej?
 Wygranej nie można przewidzieć
 Odruch warunkowy nie podlega logice: 

„ponieważ nie mogę przewidzieć wygranej, 
więc nie gram” 

Powstaje przekonanie:

 Im częściej przegrywam, tym większa 
będzie nagroda



Aktywność mózgu

Różnice w aktywności mózgu w zależności od tego, czy 
rozważamy straty czy zyski finansowe. Kolor niebieski po lewej 
stronie oznacza miejsca zmniejszenia aktywności, gdy 
spodziewamy się straty a kolor pomarańczowy z prawej strony 
oznacza wzrost aktywności, gdy spodziewamy się zysków.

http://www.sfn.org/skins/main/pdf/brainbriefings/BrainBriefings_Oct2007.pdf



Podejmowanie ryzyka

 Niski poziom dopaminy i/lub serotoniny wiąże 
się z większą podatnością na:
Podejmowanie ryzyka
Poddawanie się nałogom

W tym rozwój patologicznego hazardu

 Leczenie choroby Parkinsona może prowadzić 
do rozwoju patologicznego hazardu



Trauma

Coraz więcej programów terapeutycznych 
uwzględnia historię traumy w życiu pacjenta



Wzmocnienie zapisu informacji

R J Dolan. Science 2002;298: 1191-4



Objawy
Często na skutek intensywnej emocji lub urazu czaszkowego, 
wywołanego wypadkiem lub jednorazową katastrofą 
(trzęsienie ziemi, pożar itd.), człowiek przejawia mniej lub 
bardziej trwałe objawy zaburzeń psychicznych (syndrom 
pourazowy). 

Trauma

Trauma - ostry, nagły uraz (szok), który może 
spowodować zaburzenia somatyczne i psychiczne



Syndrom pourazowy

Najważniejsze z nich to drażliwość, łatwe uleganie 
zmęczeniu, astenia, amnezja, regres do któregoś ze 
stadiów okresu dziecięcego, czasem ucieczka w chorobę 
i alkoholizm.



Trauma zmienia mózg.
Ludzie z objawami stresu pourazowego mają 

zwiększoną czułość na dźwięk.



Problem?
Objawy (niepełna lista):

• Izolacja
• Lęki
• Brak chęci do życia
• Poczucie zagrożenia
• Wyobcowanie
• Problemy z:

• pamięcią
• kontaktami z ludźmi
• motywacją



Więcej o serotoninie



System serotonergiczny

 Dane doświadczalne 
dotyczące współdziałania 
serotoniny, reakcji na stres i 
uzależnień



The Serotonin Reuptake Inhibitor 
Sertraline

“Our findings provide evidence that sertraline 
may be an effective pharmacological treatment 
for excessive alcohol consumption and 
aggression. On the other hand, stress during 
treatment may reduce sertraline's effectiveness 
as a treatment for excessive alcohol 
consumption”.

Higley, J. et al. 1998



Serotonina

SSRI Stres

-

-
Nadmierne picie



Serotonin

A team of researchers has been studying 
a colony of free-ranging rhesus monkeys 
living on a 475-acre sea island. They have 
found that those monkeys with the lowest 
serotonin levels stand the greatest chance 
of getting injured and/or dying young. 

By Lane Lenard, Ph.D
http://www.life-enhancement.com/article_template.asp?ID=208



Serotonin

Allyson J. Bennett, Ph.D. 
http://www1.wfubmc.edu/articles/effects-alcohol

“What we’ve found is that monkeys that 
are high in response to novelty — they’re 
quick to impulsively touch new things —
are those that go on to binge drink or 
drink very quickly when they first begin to 
drink, and then eventually become the 
heaviest drinkers.”….



Serotonin

“What’s interesting about that is we also 
know that low serotonin is associated with 
that impulsivity or that high-risk kind of 
behavior. We know that in adolescence 
serotonin drops, in both humans and 
monkeys, and that makes sense because the 
role of adolescents in most species is to go 
out and try new things. So it’s logical that 
the neurochemistry would support that.”



Serotonina

Niski poziom = Poszukiwanie 
serotoniny wrażeń

(nastolatki) (podatność na 
uzależnienie)



Serotonin
“Maternal and paternal genetic influences 
played major roles in producing low CNS 
serotonin function and excessive alcohol
consumption. These genetic influences on 
serotonin function were exacerbated by 
early rearing experiences, particularly
parental deprivation”.

Higley, J. & Bennett, A.J. 1999



Serotonin

“It was suggested that excessive alcohol 
consumption might impair adaptation to stress 
and thus conceivably precipitate depression.”

This effect is mediated by changes in serotonin 
metabolism.

(Haleem, DJ et al. 2002)
http://goliath.ecnext.com/coms2/summary_0199-1972706_ITM



STRES I UZALEŻNIENIA

NEUROBIOLOGIA







Susceptibility



- Adapted from Nemeroff, 1998

Oś stresu
(podwzgórze- przysadka-

nadnercza)

Kokaina sama z siebie 
pobudza oś stresu

Kokaina sama z siebie 
pobudza oś stresu



Jak stres wpływa na uzależnienia?

 Rozwój uzależnienia
 Pomaganie sobie, przygotowywanie do zadania, 

ucieczka przed depresją
Kontrolowane pobudzenie osi stresu

 Szukanie wrażeń
 Pożądanie odczuć wywołanych pobudzeniem 

osi stresu 



Jak stres wpływa na uzależnienia?

 Podczas „wpadki”
Wpływ wyzwalaczy

 Bodźce, które wyzwalają 
zachowania związane z 
uzależnieniem



Jak stres wpływa na uzależnienia?

 Podczas „wpadki”
Wyzwalacze wywołują pobudzenie osi 

stresu
Pobudzenie osi stresu wywołuje zjawisko 

głodu i może prowadzić do wpadki



Jak stres wpływa na uzależnienia?

Te dane sugerują, że umiejętność radzenia 
sobie ze stresem i środki farmakologiczne, 
które obniżają pobudzenie osi stresu mogą 
pomagać w leczeniu uzależnień.



Trzy mechanizmy głodu



Czym jest głód?

• Objaw uzależnienia fizycznego?

• Rezultat uzależnienia?

• Jeden z wielu objawów uzależnienia?

• Rezultat wielu wewnętrznych i zewnętrznych 
wyzwalaczy uzależnienia?



Mechanizm I

• Oczekiwanie pozytywnych wrażeń

• Neuroprzekaźniki: opiaty, dopamina

• Reaguje na naltrexon



Mechanizm II

• Reakcja na negatywne odczucia

•Neuroprzekaźniki: GABA, kwas glutaminowy

• Reaguje na acamprosate



Mechanism III

• Odpowiedź na zachowania kompulsywne

• Przekaźnik: serotonina

• Reaguje na SSRI



Zalecane leczenie

 Leczenie
 terapia ekspozycyjna

przyzwyczajenie do wyzwalaczy
 terapia poznawcza
 obie techniki



Poszukiwanie nagród nie Poszukiwanie nagród nie 
wywołujących uzależnień 

chemicznych
Wzmocnienie Wzmocnienie 

kontroli

Blok głodu 
(craving)

Blok głodu 
(craving)

Regulacja reakcji 
na stres

Regulacja reakcji 
na stres

Uzależniony mózg

NapędUkład
nagrody

Pamięć

Kontrola

Adapted from Volkow 2005

Uzależnienie jako choroba mózgu



Program zintegrowany



Formy psychoterapii
 Terapia radzenia sobie z lękiem: trening relaksu, 

trening oddychania, pozytywne myślenie, trening 
asertywności, blokowanie myśli

 Terapia kognitywna
 Terapia ekspozycyjna: ekspozycja 

wyobrażeniowa, ekspozycja in vivo
 Terapia zabawą
 Psychoedukacja



Więcej o psychoterapii

JRR



Plan terapii

1. Wyznaczenie grupy pacjentów, którzy umieją wykorzystać 
techniki terapeutyczne dla utrzymania trzeźwości. 

2. Sformowanie grupy i stworzenie dla niej terapeutycznych 
warunków pracy.

3. Uczestnictwo w wykładach na temat PTSD, jego objawów i 
terapii.

4. Pierwsze zajęcia terapeutyczne skoncentrowane są na 
nauczeniu się technik relaksacyjnych 
i nauczeniu się zatrzymywania uporczywych myśli. 



Plan terapii

5. W trakcie pracy grupy zwraca się uwagę na otwartość 
członków grupy, umiejętność wyrażania stanów 
emocjonalnych, szczerość oraz umiejętność współpracy i 
wzajemnego uznania.

6. Budowa bezpiecznego otoczenia: pierwszym bezpiecznym 
miejscem jest grupa, a drugim bezpieczne miejsce w 
środowisku pacjenta. Najważniejszym jednak jest 
bezpieczne miejsce stworzone w wyobraźni pacjenta, tam 
gdzie może udać się w dowolnej chwili i w dowolnych 
warunkach.  Pacjent uczy się relaksować poprzez medytacje 
z zastosowaniem bezpiecznego miejsca.



Plan terapii
7. Przy pomocy elementów technik poznawczych pacjenci uczą 

się rozpoznawania zależności między swoimi przekonaniami, 
myślami i odczuciami. Uczą się rozpoznawać swoje 
automatyczne myśli i fałszywe przekonania.
Na tym etapie pacjenci rozpoznają sygnały wyzwalające 
negatywne stany emocjonalne. Określają prawdziwe 
niebezpieczeństwo związane z tymi sygnałami. Poznają 
mechanizmy, dzięki którym sami uogólniają pewne sygnały i 
określają je jako groźne. Poznają również
treść i zakres swojego systemu wartości. 
Na tym etapie pracy pacjenci uczą się rozpoznawania swoich 
emocji i umiejętności ich modelowania. 



Plan terapii

8. Ćwiczenia z wyobraźnią  (ekspozycja wyobrażeniowa). Służą 
one do oswajania się z wizją zdarzenia, które wywołało uraz. 
W tych ćwiczeniach korzysta się z umiejętności zdobytych w  
poprzednich ćwiczeniach, a szczególnie z wbudowaniem wizji 
bezpiecznego miejsca do      koszmarów pamięci. Jest to 
przygotowanie do terapii ujawniającej, która jest opisana w 
dalszych punktach (odczulanie i konfrontacja).



Plan terapii

9. Oswajanie snów. To również ćwiczenia z wyobraźnią. W tych 
ćwiczeniach opowiada się najczęściej powtarzające się 
koszmary senne nadając im inne zakończenie. W tym 
“przepisywaniu” snów również wykorzystuje się bezpieczne 
miejsce.

10. Odczulanie (ekspozycja w realnym życiu). Tym razem nie w 
wyobraźni, a w rzeczywistości konfrontacja z sytuacjami lub 
sygnałami, które kojarzą się z urazem. Tak jak z 
modulowaniem odruchów warunkowych doprowadza się do 
dezaktywowania sygnałów wyzwalających stany lękowe. 



Plan terapii

11. Konfrontacja urazu – umiejętność przeżycia i opowiedzenia 
sytuacji związanej z urazem. Pacjent uczy się, że w obecnych 
warunkach zagrożenia już nie ma i że nie traci kontroli nad 
własnym życiem, gdy spotyka się z sytuacjami 
przypominającymi uraz. 
Przeciwwskazania do pracy w grupie i innych form 
konfrontacji: stany dysocjacyjne, poczucie winy, gdy pacjent 
był sprawca wydarzenia traumatycznego, wszystkie inne 
sytuacje, gdy pacjent może stracić równowagę psychiczną.



Plan terapii

12. Określenia planu akcji podtrzymującej pozytywne wyniki 
terapii i zapobiegającej nawrotom objawów PTSD na resztę 
życia.

13. Integracja. Przebudowa wiedzy o sobie i o swoich 
możliwościach. Rozbudowanie bardziej pozytywnej i 
realistycznej wiary w siebie. Określanie nowych celów i planów 
życiowych. Rozbudowa życia społecznego i duchowego.



LECZENIE

• Wiedza o chorobie
• Bezpieczeństwo
• Wyzwalacze nawrotów
• Izolacja i zaprzeczenie
• Problemy ze snem, 

złością, reakcją na stres
• Emocje: poczucie winy, 

wstyd, strata
• System wiary
• Obraz siebie
• Poczucie własnej wartości
• Zaufanie
• Moje posłannictwo

PTSD UZALEŻNIENIE
• Wiedza o chorobie
• Bezpieczeństwo
• Wyzwalacze nawrotów
• Izolacja i zaprzeczenie
• Problemy ze snem, 

złością, reakcją na stres
• Emocje: poczucie winy, 

wstyd, strata
• System wiary
• Obraz siebie
• Poczucie własnej wartości
• Zaufanie
• Moje posłannictwo



Wykorzystałem materiały 
następujących osób i źródeł

Ray Baker MD www.healthquest.ca

HARVEY DONDERSHINE, MD.

Nick E. Goeders, Ph.D.

Paul Kenyon, PhD 

Neil Greenberg, PhD
NIDA, SAMHSA

http://www.problemgamblingprevention.org/data/brain/PG-and-brain-
article-excerpts.pdf



Dziękuję


